G U V E R N U L R O M Â N I EI

HOTĂRÂRE
pentru înfiinŃarea, organizarea şi funcŃionarea Comisiei interministeriale pentru
dezvoltare turistică

În temeiul art. 108 din ConstituŃia României, republicată şi al art. 12 alin. (2) şi alin.
(3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcŃionarea Guvernului României şi a
ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. – (1) Se constituie Comisia interministerială pentru dezvoltarea turismului,
organism consultativ, fără personalitate juridicã, denumit în continuare Comisia, în scopul
coordonării şi promovării politicilor şi acŃiunilor de analiză, dezvoltare în domeniul
turismului.
(2) Comisia este formatã din câte un reprezentant la nivel de secretar de stat din
cadrul următoarelor autorităŃi ale administraŃiei publice centrale:
a) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului;
b) Ministerul Mediului şi Pădurilor;
c) Ministerul AdministraŃiei şi Internelor;
d) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
e) Ministerul Culturii şi Patrimoniului NaŃional;
f) Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;
g) Ministerul FinanŃelor Publice;
h) Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii;
i) Ministerul Economiei, ComerŃului şi Mediului de Afaceri;
j) Ministerul SănătăŃii;
k) Ministerul Muncii, Familiei şi ProtecŃiei Sociale.
(3) ComponenŃa nominală a Comisiei se stabileşte prin ordin al ministrului
dezvoltării regionale şi turismului, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a
prezentei hotărâri, pe baza propunerilor transmise Ministerului Dezvoltării Regionale şi
Turismului de către autorităŃile administraŃiei publice centrale prevăzute la alin. (2).

Art. 2. – (1) Activitatea Comisiei este coordonată de secretarul de stat cu sarcini în
domeniul turismului, din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, care
îndeplineşte funcŃia de preşedinte.
(2) Hotărârile Comisiei se adoptă prin votul majorităŃii membrilor prezenŃi, în
conformitate cu prevederile regulamentului de organizare şi funcŃionare a Comisiei.
Art. 3. – (1) Comisia armonizează şi coordonează activităŃile specifice realizate de
autorităŃile administraŃiei publice centrale cu competenŃe în domeniu, precum şi relaŃiile
dintre acestea şi structurile teritoriale cu atribuŃii în domeniu, potrivit legii.
(2) Comisia coordonează activitatea grupurilor interministeriale ce desfăşoară
activităŃi în domenii sectoriale, care sunt în conexiune directă cu domeniul turismului.
Art. 4. - Comisia îndeplineşte următoarele atribuŃii principale:
- urmăreşte eficientizarea raporturilor dintre autorităŃile administraŃiei publice
centrale, instituŃii şi autorităŃi publice în domeniul dezvoltării turismului;
- asigură comunicarea interministerială din acest domeniu precum şi armonizarea
punctelor de vedere;
- avizează politicile naŃionale şi strategiile sectoriale cu implicaŃii asupra dezvoltării
turismului;
- urmăreşte asigurarea caracterului unitar şi coerent al strategiilor şi politicilor din
domenii specifice economice în corelare cu turismul;
- propune măsuri pentru impulsionarea şi accelerarea procesului de dezvoltare şi
modernizare a infrastructurii de turism;
- iniŃiază demersuri pentru mobilizarea resurselor financiare intersectoriale necesare
implementării strategiilor şi programelor de dezvoltare a turismului;
- monitorizează şi evaluează modul de îndeplinire a obiectivelor şi acŃiunilor
cuprinse în documentele programatice din domeniu;
- propune elaborarea proiectelor de acte normative referitoare la dezvoltarea şi
modernizarea infrastructurii de turism, precum şi a celor referitoare la promovarea
turismului;
- informează periodic şi ori de câte ori este necesar Guvernul cu privire la activitatea
desfăşurată şi mãsurile dispuse.
Art. 5. - (1) Secretariatul Comisiei se asigură de către Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Turismului, prin structura de specialitate care coordonează activităŃile
desfăşurate în domeniul dezvoltării şi modernizării infrastructurii de turism, desemnatã prin
ordin al ministrului dezvoltării regionale şi turismului.
(2) AtribuŃiile şi responsabilităŃile secretariatului se stabilesc prin regulamentul de
organizare şi funcŃionare a Comisiei, aprobat prin hotărâre a acesteia.
(3) Comisia poate decide constituirea de grupuri de lucru formate din specialişti din
cadrul autorităŃilor reprezentate.
(4) Modul de constituire, organizare şi atribuŃiile grupurilor de lucru se stabilesc prin
regulamentul de organizare şi funcŃionare al Comisiei.

Art. 6. - Comisia se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar, la convocarea
preşedintelui acesteia.
Art. 7. - În termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri,
autorităŃile prevăzute la art. 1 alin. (2), îşi vor desemna reprezentanŃii şi vor stabili
competenŃele concrete în vederea participării la lucrările Comisiei, prin ordine ale
conducătorilor acestora.
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